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معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
از تمدیــد دوبــاره محدودیت های کرونایــی و ممنوعیت 
فعالیت برخی صنوف تا پایان هفته خبر داد. سرهنگ نادر 
مرادی در گفت وگو با ایســنا، درباره محدودیت های اعمال 
شــده برای فعالیت صنوف که با مصوبه ســتادکرونا انجام 
شده است، گفت: باتوجه به مصوبه ستادملی مقابله با کرونا 
و تاکیدات ســتاد استانی مقابله با کرونا، مشاغل، صنوف و 
اماکن عمومی به چهاردســته تقسیم بندی شده است که 
طبق آخرین تصمیمات، فعالیت صنوف دسته های سوم و 

چهارم باز هم تا پایان هفته ممنوع اعالم شد.
وی با بیــان اینکه فعالیت حضوری دانشــگاه ها، مدارس، 
حوزه هــای علمیــه، آموزشــگاه های فنــی و حرفه ای و 
زبان ســراها و کتابخانه هــا ممنوع بوده و می تــوان آن را 
از طریــق غیرحضوری و آنالین ادامــه داد، گفت: فعالیت 
مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، سالن های سینما 
و تئاتر و مراکز مشــابه و موزه هــا و باغ موزه ها نیز ممنوع 

است. همچنین تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه ها و سالن های 
زیبایی زنانه، باشــگاه های ورزشی پر برخورد نظیر کشتی، 
کاراته، جودو و...، مدارس شبانه روزی، کافه ها، چایخانه ها 
و قهوه خانه ها، باغ وحش و شهربازی و مراکز تفریحی آبی 
و باشگاه های ورزشــی سالنی نیز جزو مواردی هستند که 

فعالیتشان همچنان تا پایان هفته ممنوع است. 
 معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
بــا بیان اینکه برگــزاری مراســم های اجتماعی فرهنگی، 
مذهبی و همایش ها نیز ممنوع اســت، اظهارکرد: تصمیم 
گیری در مــورد ادامه فعالیت این مــوارد در هفته آینده 
بر عهده ســتاد مقابله با کرونا خواهــد بود و فعال تا پایان 
هفتــه جاری تصمیم بــر تداوم و تمدیــد محدودیت ها و 
ممنوعیت هاست.مرادی همچنین درباره جریمه صنوف نیز 
گفــت: صنوف متخلف که پروتکل ها را رعایت نکنند مورد 
تذکر واقع شــده و در صورت تکرار جریمه خواهند شد که 

پلمب نیز جزوی از آن است.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ خبر داد

تمدید دوباره ممنوعیت فعالیت برخی صنوف در تهران
توقیف ۴ موتورسنگین الیی کش 

در بزرگراه های پایتخت
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف 
چهار موتورسیکلت ســنگین در پایتخت خبر داد. سرهنگ مجید رنجبر در 
گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت های سنگین 
در سطح شــهر گفت: ماموران پلیس مستقر در مرکز مانیتورینگ و کنترل 
هوشــمند ترافیک تهران بزرگ چهار دســتگاه موتورسیکلت سنگین را در 
نقاط مختلف شــهر و در حال انجام حرکات نمایشــی در معابر و بزرگراه ها 
رویت کرده و بالفاصله با هماهنگی انجام شــده برای توقیف آنها وارد عمل 
شدند. وی ادامه داد: درســاعت ۱۶:۲۰ روز جمعه گذشته در مسیرغرب به 
شــرق بزرگراه آزادگان قبل از پل سعیدی بود که در جریان آن سه دستگاه 
موتورســیکلت سنگین هوندا ۱۳۰۰، کاوازاکی ۸۰۰ و یاماها ۲۴۰۰ سی سی 
که در حال انجام الیی کشــی از میان خودروها بودند، توقیف شدند.به گفته 
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در موردی 
دیگر نیز در حوالی ساعت ۱۵:۵۰ در محدوده مسیر شمال به جنوب بزرگراه 
مدرس بعد از پل پارک وی موتورســیکلتی توســط دوربین ها رویت شد که 
بالفاصله با رصد دوربین های نظارتی این موتور سیکلت سوزوکی ۱۰۰۰ سی 

سی هم توقیف شد.

تصادف شدید سواری زانتیا
 با پله های پل عابر پیاده

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت از برخورد یک دســتگاه سواری 
زانتیــا با پله های پل عابر پیاده و فوت راننده زانتیا در این حادثه خبر داد.به 
گزارش ایلنا، سرهنگ »احسان مومنی« گفت: ساعت ۴:۳۰ صبح دیروز وقوع 
یک فقره تصادف ســواری زانتیا در مسیر شــمال به جنوب جنت آباد رمپ 
همت غرب به مرکز فوریت های پلیســی، اعالم و تیمی از کارشناسان پلیس 
راهور به همراه عوامل امدادی به نشانی اعالمی اعزام شدند. وی بیان داشت: 
گزارش اولیه حاکی از این بود که راننده خودروی ســواری زانتیا با پایه های 
پل عابر برخورد و خودرو متوقف شده است. این مقام پلیسی با اشاره به اینکه 
متاسفانه بر اثر شدت ضربه وارده راننده خودروی زانتیا در محل تصادف فوت 
کرده بود، عنوان کرد: در بررســی های اولیه مشخص شد علت حادثه، عدم 
توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه بوده است.وی توضیح داد: راننده زانتیا 
که با سرعت زیاد در این محور در حال حرکت بوده ، نتوانسته خودروی خود 
را کنترل کند و از مسیر خارج شده و به شدت با جدول و سپس با پایه های 
پل عابر پیاده برخورد کرده اســت.رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب از 
رانندگان خواســت: در حین رانندگی تمــام حواس خود را فقط به رانندگی 

معطوف دارند و از عجله و شتاب خودداری کنند.

قتل پسر ۱۲ ساله و خودکشی مادر شیشه ای
مادری که به مواد مخدر شیشــه اعتیاد داشت پسر ۱۲ ساله خود را به قتل 
رساند و سپس اقدام به خودکشی کرد.به گزارش میزان،حوالی ساعت ۱۳ روز 
۹ آبان ماه ۹۹ خانم ۳۲ ساله معتادی که به ماده مخدر شیشه اعتیاد داشت، 
به دالیلی که هنوز روشن نشده است، در یک خرابه ضرباتی را با آجر به سر 
پســر بچه ۱۲ ساله خود وارد می کند که بر اثر شدت جراحت پسر بچه جان 
خود را از دســت می دهد.بعد از این اتفاق مادر اقدام به خودکشــی می کند، 
افرادی که در آن محل رفت و آمد داشتند با دیدن پیکر بی جان این مادر و 
فرزند اورژانس و پلیس را مطلع می کنند که عوامل اورژانس مرگ پسر بچه 
را تأیید می کنند و پیکر نیمه جان مادر را به بیمارســتان منتقل می کنند.بر 
اساس اعالم عوامل اورژانس مادر در کما است و در بیمارستان بستری است.

زندانی شدن بدنساز معروف ایرانی
 در انگلیس 

بدنســاز ســابق ایرانی در انگلیس به جرم تقلب در امتحان رانندگی زندانی 
شــد.به گزارش رکنا،  یک بدنســاز ســابق ایرانی پس از سه بار تالش برای 
تقلب در امتحان آیین نامه رانندگی انگلیس با اســتفاده از هدســت بلوتوث 
مخفی و فرســتادن فرد دیگری به جای خود، روانه ی زندان شد.روز گذشته 
دادگاه امیرلرزاده ، ۳۸ ســاله ساکن شهر بیرمنگام انگلیس برگزار شد که در 
دو مرکز برگزاری امتحان آیین نامه ی رانندگی با یک هدست بلوتوث دیده 
شده بود.بعد از آنکه هر دو بار مچ لرزاده را در محل برگزاری امتحان گرفتند، 
او بار ســوم شخصی شبیه به خود را فرستاده بود تا به جایش امتحان دهد.

در دادگاه گفته شــد لرزاده که در ســال ۲۰۱۶ به انگلیس آمده بود به زبان 
انگلیسی مسلط نیســت. متقاضیان گواهینامه رانندگی در انگلیس که زبان 
اول شــان انگلیسی نیست می توانند با استفاده از هدفون سؤاالت را به زبان 

مادری خود بشنوند.

اخبار کوتاه

بازداشت اجاره دهنده کارت های بانکی 
به سایت های شرط بندی 

اجاره دهنده کارت های بانکی به ســایت های شــرط بندی توسط پلیس تهران 
شناســایی و به دام افتاد.رئیس پلیس فتا از دســتگیری متهمی خبر داد که با 
اجاره دادن کارت های بانکی اش، با کالهبرداری فضای مجازی همکاری می کرد. 
به گزارش رکنا، ســرهنگ »داود معظمی گودرزی« در تشریح این خبر گفت: 
رصدهای اطالعاتی در فضای مجازی مشخص شد فردی با کارت های بانکی اش 
را در اختیار مدیران ســایت های شــرط بندی قرار داده اســت و بدین ترتیب 
تعدادی افراد سودجو توانسته اند از حساب سایر کاربران فضای مجازی سرقت 
کنند. این مقام سایبری تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده تیمی 
از مهندسان پلیس فتا مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند و موفق شدند هویت 
و مخفیگاه متهم را شناســایی و با دستور قضائی وی رادر مخفیگاهش دستگیر 
کنند. وی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس ضمن اعتراف به بزه انتسابی 
اظهار داشت، برای کســب درآمد کارت های بانکی ام را اجاره داده ام و به ازای 
هر کارت ماهیانه مبالغی وجه نقد دریافت می کردم. رئیس پلیس فتا عنوان کرد: 
شهروندان توجه داشته باشند هرگونه اجاره و یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی 
شــخصی به دیگران، مسئولیت هر فعل و یاترک فعل مجرمانه در ابتدا بر عهده 

مالک کارت می باشد.

جانشــین پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۸ میلیارد ریال 
کاالی قاچاق از منزلی در جنوب تهران خبر داد.به گزارش 
ایســنا ســرهنگ کارآگاه علی اصغر محمودیــان با اعالم 
این خبر اظهارکرد: در پی کســب خبــری مبنی بر اینکه 
تعدادی از رانندگان خودروهای شوتی در منزلی در حوالی 
کهریزک مقادیری کاال تخلیه می کنند، بررسی موضوع در 
دستور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس امنیت 
اقتصادی قرار گرفت.وی افزود: بررسی های اولیه حاکی از 

این بود که نشــانی اعالمی منزل مســکونی است و فردی 
در محل حضــور دارد و تعدادی کاال نیز در این مکان دپو 
و جمع آوری شــده است.جانشین پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ افزود: مراقبت های ویِژه پلیســی آغاز شــد تا 
اینکه خودرویی شــوتی وارد منزل مسکونی شد و پس از 

تخلیه کاال قصد خروج از محل را داشت که در یک عملیات 
پلیسی خودرو توقیف و راننده آن دستگیر شد.محمودیان 
با بیان اینکه مردی که در محل حضور داشت نیز دستگیر 
شد، گفت: در بازرســی از محل ۵۳ طاقه پارچه و ۹۰۱۰ 
عدد کراوات فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی کشف شد.وی 

با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به قاچاق بودن 
کاالها اعتراف کردند، گفت: کارشناسان ارزش ریالی اموال 

مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس، جانشــین پلیس امنیت 
اقتصــادی تهران با بیــان اینکه کاالی مکشــوفه تحویل 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شــد، 
اظهارکرد: هر دو متهم پس از انجام تحقیقات تکمیلی برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۳۳ هزار لیتر 
روغن خوراکی احتکار شــده در سوله ای متروکه درشمال 

شرق تهران خبر داد. 
به گزارش ایلنا، سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت: 
در پی کسب خبری مبنی بر اینکه تعدادی تریلر در چند 
روز اخیر مقادیر فراوانی روغن های خوراکی را در سوله ای 
متروکه در شــمال شرق تهران تخلیه و سپس خودروهای 
وانت روغن هــا را بارگیری می کنند، بررســی موضوع در 

دســتور کار ماموران کالنتــری ۱۴۴ جوادیه تهران پارس 
قرار گرفت.

وی تصریــح کرد: تیمی از ماموران این پلیس به نشــانی 
اعالمی اعزام و مشــخص شد که نشــانی اعالمی سوله ای 
متروکه می باشــد و دو مرد جوان در داخل ســوله حاضر 
هســتند و مقدار زیادی روغن های خوراکی نیز در داخل 

سوله احتکار و جمع آوری شده است.
این مقام پلیسی توضیح داد: در شاخه دیگری از تحقیقات 

پلیسی به دســت آمد، با ورود خودروهای وانت به داخل 
سوله، روغن های خوراکی بارگیری و خارج از چرخه توزیع 
با قیمت باالتری از قیمت واقعی به بازارزوغن های خوراکی 

عرضه می شود.
رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با اشــاره به اینکه 
دســتور دســتگیری هر دو متهم و بازرسی از داخل سوله 
از مرجــع قضائــی اخذ شــد، افزود: ســاعت ۱۱:۰۰ روز 
گذشــته نهم آبان ماه تیمی از مامــوران کالنتری جوادیه 

با هماهنگی هــای قضائی و حضور نماینــدگان اصناف و 
تعزیرات حکومتی به نشــانی اعالمی اعزام و در بررسی از 
داخل انبار ۳۳ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده کشف 

کردند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه ارزش ریالی کاالهای 
احتکار شده در حال بررسی است، گفت: انتقال متهمان به 
کالنتری جوادیه و انجام تحقیقات تکمیلی هر دو متهم به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف ۸ میلیاردی کاالی قاچاق در تهران

۳۳ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده در تهران

رئیــس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشــف 
بیش از نیم میلون ماســک احتکار شــده از یک انبار 
در غرب تهران خبرداد.به گزارش ایســنا، سردار علی 
ذوالقــدری درباره این عملیات گفــت: مدتی قبل در 
رصدهای اطالعاتی همکارانمان مشخص شد که مالک 
یک انباری در یکی از محالت شهرک گلستان در غرب 
تهران مقادیر زیادی ماســک را جمع آوری و احتکار 
کرده اســت که در همین راســتا رسیدگی به موضوع 
در دســتورکار مامــوران قرار گرفت. وی با اشــاره به 
اطمینان از صحت گزارش دریافتی و هماهنگی با مقام 

قضایی برای انجام عملیات گفت: سرانجام روز گذشته 
ماموران پس از شناســایی مالک انباری، در عملیاتی 
برای دســتگیری این فرد وارد عمل شــده در جریان 
بازدید از آن ۵۸۰ هزار ماســک ســه الیه را کشف و 
ضبط کردند.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
با بیان اینکه در این رابطه مالک انبار نیز دستگیر شد، 
گفت: کارشناسان ارزش ریالی این ماسک ها را بیش از 
یک میلیارد تومان بــرآورد کردند. به گفته ذوالقدری 
متهم دستگیر شده برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

به همراه پرونده تشکیل شده روانه دادسرا شد.

معاون ترافیــک پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ از توقیف یک دســتگاه سواری پژو که به اندازه 
یک کامیون بار زده بود، خبر داد. ســرهنگ جهانشاه 
بهــرام آبادی در گفت وگو با ایســنا، دراین باره گفت: 
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در مســیر شمال 
به جنوب بزرگراه شــهید رجایی، نرسیده به بزرگراه 
آزادگان با یک دستگاه سواری پژو روبه رو شدند که در 

حال حمل حجم زیادی از بار بود.
وی بــا بیان اینکه نیمه از این خودرو کامال در زیر بار 
پنهان شده بود، گفت: با توجه به اینکه عمال نقاط دید 

راننده کور شده بود و احتمال وقوع تصادف بسیار باال 
بود، ماموران پلیس دســتور توقف این خودرو را صادر 
کردند که در جریان آن مشــاهده شد که راننده این 
خــودرو در حال حمل چندیــن تخته فرش و موکت 
در قسمت صندلی عقب؛ صندوق عقب و حتی سقف 
خودرو کرده اســت.معاون پلیس راهور تهران بزرگ 
بــا بیان اینکه این خودرو از ســوی ماموران توقیف و 
اعمال قانون شــد، گفت: حمل بار نامتعارف از سوی 
هر وســیله نقلیه ای ممنوع بــوده و برابر قانون با آن 

برخورد خواهد شد.

توقیف پژویی با بار کامیون در تهرانکشف انبار احتکار نیم میلیون ماسک در غرب تهران

افقی:
۱- از شهرهای استان گیالن- ماه پیروزی 

خون بر شمشیر
۲- مغرور و متکبر- سفره نوروزی- از افعال 

حرام و خانمان برانداز
۳- رمانی از نویسنده فرانسوی شاتوبریان- 

یکی شدن- اقوام اولیه قاره آمریکا
۴- مشــهورترین نقاش مینیاتور ایران در 
قرن ۱۰ ه ق- صفحه شیشــه ای نازک که 
از آن برای پوشــاندن مــاده در عملیات 

میکروسکوپی استفاده می  شود- بدی
۵- غالب شــلوار- مشــخص، دارای حد 

تعیین شده- نشو و نما، روئیدن
۶- فیزیکدان دانمارکــی که از کارهای او 
کشف رابطه بین مغناطیس و برق و خالص 

سازی  آلومینیوم بود- بی رونق- سر
7- عضــو فلج و بی حــس- رهبر حامیان 
پارلمان در جنگ های داخلی انگلستان که 
بعد از اعدام چارلز اول رهبری کشور را به 

دست گرفت- بلوز بدون یقه و آستین
۸- تفریح و تفرج- وابسته، دارای نسبت- 

مرکز لهستان
۹- رنــگ قرمز مایل به زردی- شــرکت 
برقی-  لــوازم  تولیدکننده  بزرگ هلندی 

محصول صابون
۱۰- قصد، اراده- جنگی معروف در ســال 
۳۱۲ ه ق که در آن بسیاری از حجاج مکه 

به دست قرامطه قتل عام شدند- کتابی از دانشمند قرن ۸ و ۹ ه ق ایران میرسید 
شریف جرجانی

۱۱- روایت کننده- گدایی- درصد شراکت
۱۲- نفی عربی- از نام های خدا به معنی بسیار بخشنده- زوجه یعقوب و مادر 

حضرت یوسف
۱۳- یکی از پنج کتاب اصلی اوستا- از شهرهای فرانسه- مجبور

۱۴- بدون ثمر- آخرین پادشاه پیشدادیان- مخترع تلفن
۱۵- خاور شناس معروف آمریکایی با اثر معروف زردشت پیامبر ایرانی- اتومبیل 

سوئدی

عمودی:
۱- فرا رســیدن آن را به همه  دانش آموزان و دانشــجویان 

تبریک می گوئیم
۲- پاره ای زمان- حیوان آرام- آبشار در والیبال

۳- جزو آب های مطلق- پادشاه هند گشای ایران- می  گویند 
اعمال را به آن می سنجند

۴- چربی روی گوشت گوسفند- مسکن گزیدن- واژه معادل 
آیفون مصوب فرهنگستان زبان پارسی

۵- وســیله ای برای یافتن ســیم مثبت برق- خدای یهود- 
ردیف

۶- به لهجه شیرازی من تورا- مجازات مرگ- پیدا کن
7- ناراحت شــدن از دیدن پیشرفت دیگران- عدد کوچکتر  

از صفر- واژه معادل الزانیا مصوب فرهنگستان زبان پارسی
۸- بو- خوش اخالق- آموختنی معلم

۹- کشیش و گیاه شــناس اتریشی که توانست راز توراث را 
کشــف کند- کوچکترین جز زنده جانداران- از جزایر اصلی 

ژاپن
۱۰- از نام های دخترانه به معنی ستاره- ساکت و بی حرف- 

اشاره به دور

۱۱- شل و نامحکم- دوستی- چراغ نفتی تلمبه ای
۱۲- باربری- از پیامبران الهی- اسب بارکش

۱۳- سر- صدای ریزش آب- تکیه گاه
۱۴- ســپاهیان یک کشور- نام قدیم شــهر ری که اقامتگاه شاهان اشکانی در 

بهار بود- پدر شدن
 ۱۵- نمایش نامــه نویــس قرن ۱۶ م انگلســتان با آثاری چــون تیمور لنگ 

و دکتر فاوستوس.

جدول شماره 5286     

حل     جدول شماره 5285

اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۰۱۶7۱-۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرمعلی عابد ی 
محرمانی فرزند  روشــنعلی بشماره شناسنامه ۳۵۰ صاد ره از شفت نسبت به ششد انگ یک قطعه باغ با کاربری کشاورزی به مساحت 
۶۶۶۱/۴۶ متر مربع پالک ۳۳7 فرعی مجزی شد ه از پالک 7 فرعی از ۵۵ اصلی واقع د ر خرفکل خرید اری از مالکیت رسمی روشنعلی 
عابد ی محرز گرد ید ه اســت، لذا به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود  و د ر صورتی که اشخاصی نسبت 
به صد ور ســند  مالکیت متقاضیان اعتراضی د اشــته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت ۲ ماه اعتراض خود  را به این 
اد اره تسلیم و ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند ، بد یهی است د ر صورت 
انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض و یا عد م ارائه گواهی تقد یم د اد خواست طبق مقررات نسبت به اد امه عملیات ثبتی و صد ور 

سند  مالکیت اقد ام خواهد  شد . 649مالف
 تاریخ انتشار نوبت اول:  ۹۹/۰7/۲7

تاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۱۱

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیشهرستانفومن

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۰۴۲۴۵-۱۳۹۹/۰۶/۲۴ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آرمین 
حریری فرزند شهرام به شماره ملی ۰۴۴۰۴7۱۹7۴ نسبت به ششدانگ زمین خانه و محوطه به مساحت ۱۸۴/۳۵ 
متر مربع به شماره پالک ۸۹۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در سنگ بجار 
بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی سید طاهر شرفی زاده محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.703مالف
تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۸/۱۱

تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۸/۲۵

آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد  سند  رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۲۳7-۱۳۹۹/۰۶/۲۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی امیر علی بخشی فرزند  
مراد  به شماره ملی ۰۴۵۱۵۴۲۰۶۱ نسبت به ششد انگ زمین مشتمل بر بنای د ر حال ساخت به مساحت 7۴۶ متر مربع 
به شماره پالک ۲۲۰۵ فرعی مفروز و مجزی شد ه از پالک شماره ۱۱۳ فرعی از ۶ اصلی واقع د ر گشت بخش ۲۴ گیالن از 
مالکیت رسمی ساالر بلیله محرز گرد ید ه است، لذا به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود  و د ر 
صورتی که اشخاصی نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مد ت ۲ ماه اعتراض خود  را به این اد اره تســلیم و پس از اخذ رســید  ظرف مد ت یک ماه از تسلیم اعتراض د اد خواست 
خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند ، بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول گواهی اقامه د عوی طبق 

مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .610مالف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰7/۲7
تاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۱۱

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیشهرستانفومن

برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۹۸۳-۱۳۹۹/۰7/۲۰ هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی رمضان 
غالمرضائی پامساری فرزند علی به شماره ملی ۲۶۶۸۵7۵۹۴۱ نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه و انباری 
به مســاحت ۲۲۸۸/۹۵ متر مربع به شــماره پالک ۱۵7 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۱ فرعی از ۸7 
اصلی واقع در پامسار بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی غالمعلی غالمرضائی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 701مالف

تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۸/۲۵

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیشهرستانفومن

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴7۸۴-۱۳۹۹/۰7/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد صادق 
حاجیالری فرزند اســماعیل به شماره ملی ۱۳۸۰7۴۲۱۸۸ نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و محوطه به 
مساحت ۱۰۶۲۹/۸۸ متر مربع به شماره پالک ۱۱۸ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۸ اصلی 
واقع در للکام بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی نوروز علیزاده محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 705مالف
   تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۸/۲۵

حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن

حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانشفت-ایرجحیدرپور حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن

آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد  سند  رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۱7۱ و ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۱7۰- ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان ۱- مینا چیذری فرزند  مصطفی  به شماره ملی ۰۴۵۳۵۳7۳۵۹ به صورت ۴ د انگ مشاع از ششد انگ ۲- شهناز 
بروسان فرزند  مجید  به شماره ملی ۰۰۴۶۴۲۱۸7۴ به صورت ۲ د انگ مشاع از ششد انگ نسبت به ششد انگ خانه و محوطه 
به مساحت ۳۹۶/7۱ متر مربع به شمار ه پالک 7۹۰ فرعی مفروز و مجزی شد ه از پالک شماره ۵ فرعی از ۹۵ اصلی واقع 
د ر زید ه بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی نوروز علی عسگری گسکره محرز گرد ید ه است، لذا به منظور اطالع عموم د ر 
د و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود  و د ر صورتی که اشخاصی نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان اعتراضی د اشته 
باشــند  می توانند  از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مد ت ۲ ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف 
مد ت یک ماه از تســلیم اعتراض د اد خواســت خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند ، بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت 

مذکور و عد م وصول گواهی اقامه د عوی طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . 608مالف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰7/۲7

تاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۱۱

»آگهی ابالغ رای«
برابر ماده ۱۰ آئین نامه ...........در اجرای مفاد رای هیات موضوع قانون مزبور مستقر در اداره ثبت .......... مراتب بشرح 

زیر آگهی می گردد.
۱- بموجب رای شماره ۱۹۲ مورخ ۹۹/۰7/۰۸ ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بناء احداثی )انباری( بمساحت 
۱۲7۲/7متر مربع که از این مقدار مساحت ۲۱/۳7  متر مربع در حریم کوچه قرار دارد بشماره پالک ۲۰۹۳ مفروز 
از پالک شــماره ۶۵ و ۹۳ و ۹۵ متصل به هم واقع در قریه ماکلوان ســنگ اصلی ۹۸ بخش ۲۴ گیالن ملکی آقای 

کاظم پورتوکلی
لذا چنانچه هر شخصی نسبت به رای صادره پالک فوق اعتراض داشته باشد میتواند اعتراض خود را از تاریخ انتشار 
آگهی لغایت بیست روز به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید و نیز برابر همین مقرره معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم داد خواست به مراجع ذیصالح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به 
این اداره تسلیم نماید در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در غیر اینصورت این 

اداره براساس رای هیات و بدون توجه به اعتراض وارده نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد کرد.
 707مالف

آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان¬های فاقد  سند  رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴7۴۱-۱۳۹۹/۰7/۱۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی لید ا محسنی فر فرزند  
علی به شــماره ملی ۲۵۹۴۳۶۱۴۶۱ نسبت به ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بربنا احد اثی به مساحت ۶۱۳/۸۰ متر 
مربع به شماره پالک ۲۸۲۴ فرعی مفروز و مجزی شد ه از پالک شماره ۱۵7 فرعی از ۶۲ اصلی واقع د ر کالشم بخش ۲۴ 
گیالن از مالکیت رسمی حسن نیکد ل محرز گرد ید ه است، لذا به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود  و د ر صورتی که اشخاصی نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مد ت ۲ ماه اعتراض خود  را به این اد اره تســلیم و پس از اخذ رســید  ظرف مد ت یک ماه از تسلیم اعتراض 
د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند ، بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول گواهی اقامه 

د عوی طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . 605مالف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰7/۲7
تاریخ انتشار نوبت د وم: ۹۹/۰۸/۱۱

اعالم مفقودی
برگ سبز و ســند کمپانی وانت نیسان مدل ۱۳۸۶ 
رنگ آبی روغنی شــماره شاسی K۱۲۶۱۵۲ شماره 
موتور ۴۱۳۸۲۴ شماره انتظامی ایران۳۶-۴۴۴م۳۶ 
متعلق به حســین طورانیان مفقــود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن

حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن

حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن


